חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
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שינוי שיטת הפנסיה

הסכם קיבוצי בדבר מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בשירות
1
הציבורי
שנערך ונחתם בירושלים ביום  3לחודש מרץ 1999
(כולל תיקונים מאוחרים)
תוכן הענינים
עמ'
סע'
הפניה :הוראות בענין פנסיה צוברת לעובדי
מגזר ציבורי שהסכם זה אינו חל עליהם,
ראה בסעיפים  12.2ו 12.3 -להסכם
המסגרת מיום  ,12.1.2011המובא בפרק
 991.4.15לקובץ ההסכמים הקיבוציים.
(בהערה) 3
מראי מקום
3
הצדדים
4
המבוא
פרק א' כללי
4א
 .1תוקף המבוא והנספחים
4א
 .2הכותרות – לשם הנוחיות בלבד
4א
 .3לשון זכר-נקבה-יחיד-רבים
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

פרק ב' הגדרות
"עובד"" ,עובד קבוע"" ,עובד קיים",
"עובד חדש"
א .בשרות המדינה
ב .במרכז השלטון המקומי
ג .בשלוש הערים הגדולות
ד .באוניברסיטה העברית
בטכניון
ה .במרכז המועצות האזוריות,
באיגוד ערים לכבאות
ו .חבר המועצות הדתיות
ז .בשירות התעסוקה
ח .המוסד לבטוח לאומי
"המועד הקובע"
"הסדר פנסיה צוברת"  -בוטל
"מסלול פנסיה תקציבית"
"החזר הוצאות"
"קרן פנסיה צוברת ותיקה"
"קרן פנסיה צוברת חדשה"
"חוק קופות גמל"
"קופת גמל לקצבה"

4א
4א
5
5
7
8
		
8
8
9
9
10
10א
10א
10ב
11
11
11
11

עמ'

סע'
פרק ג' – תחולה
11
 .1מועד תחולה וסוגי עובדים
(לענין תחילה ראה גם פרק יז' להלן)
12
 .2אי-תחולה
 .3אפשרות תחולה על "גופים מתוקצבים",
ו"גופים נתמכים"
12

פרק ד' – עובד קבוע
הפניה :ראה גם סע'  4בפרק ו' להלן.
13
 .1המשך פנסיה תקציבית
13
 .2משכורת קובעת לפנסיה תקציבית
 .3הפרשה לפנסיה צוברת עבור רכיבי שכר
13
שאינם בסיס לפנסיה תקציבית
 .4בסיס השכר הפנסיוני בפנסיה תקציבית 14
14
 .5רכיבי שכר לצורך פנסיה תקציבית
 .6ההסכם מיום "( 10.8.95הסכם הגמל") –
14
הפרשה בגין רכיבים לא פנסיוניים
 .7עובד קבוע שיעבור מקום עבודה – הסכמי
15
רציפות זכויות הפנסיה
 .8הפרשה לקופה שאינה משלמת לקצבה
עבור רכיבים לא-פנסיוניים כחלופה 15
 .9הכללת רכיב בפנסיה תקציבית והשבת
16
הפרשות
 .10כריתת הסכם שלמות בין המעסיקים לבין
17
קרנות הפנסיה
פרק ה' – עובד קיים ועובד חדש
" .1עובד קיים" – פנסיה צוברת ובסיס
17
ההפרשות
 .2ביטוח עובדים חדשים בפנסיה צוברת 17
18
" .3עובד קיים" ו"ביטוח מנהלים"
פרק ו' – הבסיס להפרשה לקופת גמל
לקצבה עבור עובדים קיימים וחדשים
 .1הרכיבים הפנסיוניים
20

1

שם הפרק ,תוכן הענינים והערות השוליים הוספו על ידי עורכי הקובץ .ראה מראי מקום
והפניות בהערת מראי המקום שבעמוד  3להלן.
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שינוי שיטת הפנסיה
עמ'
סע'
 .2הוספת רכיבים למבוטחים בקרן פנסיה
21
ותיקה
 .3הפרשות לפנסיה צוברת והפרשות לפי
21
"הסכם הגמל"
 .4אי-שינוי תנאי עבודה מסויימים – גם
21
לעובדים קבועים
פרק ז' – ההפרשות לקופת גמל לקצבה
22
 .1שעור ההפרשות והניכויים
 .2הפרשות רטרואקטיביות בשירות השלטון
22א
המקומי
 .3רכיבי הבטוח לעובדים חדשים בשירות
22ב
השלטון המקומי
.1
.2
.3
.4
.5
.6

פרק ח' – השלמה לפיצויי פיטורים
עובד קיים וחדש – הפרשה במקום מלוא
 72%מפיצויי פיטורים – ורכיבי השכר 22ג
עובד קיים וחדש  -השלמת פיצויי
22ג
פיטורים – ורכיבי השכר
22ד
שמירת זכאות  -רכיבים לפי חוק
שמירת זכויות בגין תקופות מסויימות 22ד
22ד
אי-תחולה – פנסיה תקציבית
22ד
סייגים לתחולה – ביטוח מנהלים

פרק ט' – משיכת כספים מקרן הפנסיה ע"י
המעסיק
משיכת כספים מקרן הפנסיה ע"י המעסיק 22ה
.1
.2
.3
.4
.5

פרק י' – בחירת קופת גמל לקצבה
22ה
הודעת האיגוד המקצועי המייצג
22ה
עובד שלא היה מבוטח
		
עובד אשר היה מבוטח בקרן פנסיה
22ה
שונה
22ו
שמירת הזכות לעבור
22ו
מועד תחילת הפרק

פרק יא' – מסגרת עלות
 .1הגדרת "עלות"
 .2אי-התחשבנות

22ו
22ו

פרק יב' – יישום ההסכם
יישום ההסכם

22ו

פרק יג' – השוואת זכויות
 .1החלת תנאים עדיפים מהסכמים אחרים-
23
עתידיים

סע'
 .2גדר הענינים עליהם חל סע' 1

עמ'
23

*

פרק יד' – שמירת זכויות
שמירת זכויות מהסכמים/הסדרים
קודמים

*

פרק טו'
סיכומים ,החלטה ,והודעה אשר הסכם זה
23
אינו בא לגרוע מהם

23

פרק טז' – יישוב חילוקי דיעות (ושקט
תעשייתי)
* יישוב חילוקי דיעות ושקט תעשייתי 24
פרק יז' – תחילה (ומועדי ביצוע)
(לענין תחילה ראה גם פרק ג' לעיל)
* מועד התחילה ומועדי ביצוע

24

פרק יח' – מיצוי תביעות
מיצוי תביעות

24א

*

פרק יט' – רישום
* הגשה לרישום
חתימות

24ב
24ב

נספחים ושונות
		
נספח א' – מקומות חיכוך עם ארגוני
28
עובדים אחרים
נספח ב' –  2מקומות עבודה בקשר להגדרת
28
המועד הקובע
נספחים ג'-1ג' - 2מכתבים בענין הסדר
שלמות בין קרנות הפנסיה החדשות לבין
28
הפנסיה התקציבית
		
נספח ד' – מכתב בדבר רכישת זכויות
31
למפרע בקרן פנסיה
		
נספח ה' – נוסח הצעה לתיקון חוק
32
הגמלאות
מכתב בדבר קביעת תקנים בשירות המדינה
35
והקצאתם
מכתב בדבר אפשרות להרחבת בסיס השכר
37
לפנסיה צוברת בגופים מתוקצבים
מכתב בדבר אפשרות להרחבת בסיס השכר
38
לפנסיה צוברת בשירות המדינה
הסכם במרכז השלטון המקומי בענין ביטול
הסכמים קודמים ובחירת קרן פנסיה 39
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